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مدخــــــل

ب�ســم اهلل الرحمـن الرحــيم
احلمد هلل وحده  ،وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده � ..أما بعد .
يقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ( كلكم راع  ،وكلكم م�سئول عن رعيته :
فاالمام راع وهو م�سئول عن رعيته  ،والرجل راع يف �أهله وهو م�سئول عن رعيته.
( متفق عليه ).
وهذه الرعية امانة  ،حذر اهلل عز وجل من ا�ضاعتها والتفريط يف القيام
بحقها  ،قال – تعالى � ( :إنا عر�ضنا االمانة على ال�سم ـ ـ ــوات واالر�ض واجلبال
ف�أبني �أن يحملنها و�أ�شفقن منها وحملها الإن�سان �إن ــه كان ظلوما َ جهوال )
االحزاب 72 :
قال بن القيم – رحمه اهلل  ( :فمن �أهمل تعليم ولـ ـ ــده ما ينفعه  ،وتركه
�سدى  ،فقد �أ�ساء غاية اال�ساءة  ،و�أكرث االوالد �إمنا جاء ف�سادهم من قبل االباء
و�إهمالهم لهم  ،وترك تعليمهم فرائ�ض الدين و�سننه  ،ف�أ�ضاعوهم �صغارا ً ،
فلم ينتفعوا ب�أنف�سهم  ،ومل ينفعوا ابائهم كبارا ً ).
وهذا الدعاء من ابراهيم و�إ�سماعيل – عليهما ال�سالم – كما �أخرب اهلل
عن عباده  ( :ربنا هب لنا من �أزواجنا وذرياتنا قرة �أعني واجــعلنا للمتقني
�إماما ً ) الفرقان 74 :

فم�سئولية تعليم وتدريب الطفل تقع على ع ـ ـ ــاتق الوالدين  ،وعليهما بذل
اجلهد وتقدمي ال�صرب والرعاية  ,واتباع تو�صيات القائمني على رعاية الطفل
حتى ي�صبح قرة عني لهما � ..إن �شاء اهلل .
د .طارق العي�سوي
التأهيل النفسي لحاالت الشلل الدماغي
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مقـــدمــــة
عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال( :من نف�س
عن م�ؤمن كربة من كرب الدنيا نف�س اهلل عنه كربه من كرب يوم القيامة ,ومن
ي�رس على مع�رس ي�رس اهلل عليه يف الدنيا والآخرة ,ومن �سرت م�سلم ًا �سرته اهلل يف
الدنيا والآخرة ,واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون �أخيه ,ومن �سلك طريق ًا
يلتم�س فيه علم ًا �سهل اهلل به طريق ًا �إلى اجلنة ,وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت
اهلل تعالى يتلون كتاب اهلل ويتدار�سونه بينهم �إال نزلت عليهم ال�سكينة وغ�شيتهم
الرحمة وحفتهم املالئكة وذكرهم اهلل فيمن عنده ,ومن بط�أ به علمه مل ي�رسع به
ن�سبه) وراه م�سلم.

ي�سرين �أن يكون بني يديكم كتابي ( الت�أهيل النف�سي حلاالت ال�شلل الدماغي) ويتناول
الكتاب بال�شرح املب�سط الوا�ضح التعريف باالعاقات احلركية وال�شلل الدماغي و�أنواعة
وت�صنيفه بالإ�ضافة الى امل�شكالت امل�صاحبة له كاالعاقة الذهنية وال�صعوبات التعليمية
وامل�شكالت الكالمية ونوبات ال�صرع  .وقد خ�ص�ص ف�صل من الكتاب حول �سبل التعرف
على ال�شلل الدماغي من خالل جدول يو�ضح العالمات وال�سمات وامل�ؤ�شرات التى يعاين
منها امل�صاب بال�شلل الدماغي .بالإ�ضافة �إلى الت�أهيل النف�سي حلاالت ال�شلل الدماغي
وحاالت االعاقة احلركية عموم ًا.
ومن ا�ستعرا�ض الرتاث العلمي اخلا�ص بالت�أهيل جند �أنه الدرا�سات والبحوث
اخلا�صة بالت�أهيل النف�سي قليلة ونادرة وغري وافية  ,وعادة ما يتم الرتكيز على الت�أهيل
الطبي واملهني وامل�ؤ�س�سي ويتم اغفال الت�أهيل النف�سي رغم ما ميثلة من دعم وم�ساندة
للحالة امل�صاب والأ�سرة وكل املحيطني باحلالة .
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وينق�سم الف�صل اخلا�ص بالت�أهيل النف�سي الى :
 خطوات الت�أهيل النف�سي (االطالع على التقارير ,والتقييم احلركي ,والتعرف علىاملهارات احلركية والريا�ضية للم�صاب و�أنواع الريا�ضات التي ميكن �أن يقوم بها,
والقيا�س العقلي ،والتقييم الرتبوي والنف�سي ,والتعليم والتدريب اخلا�ص ,وال�صعوبات
التي تعرت�ض تعليمهم ودور املعالج النف�سي يف التغلب على تلك امل�شكالت).
 فنيات الت�أهيل النف�سي (عالج امل�شكالت النف�سية التى يعاين منها امل�صاب بال�شللالدماغي ,وتنمية مفهوم الذات ,ودور الدين يف التخفيف من االثار املرتتبة من
اال�صابة ,وعمليات التفكري يف امل�ستقبل ,وتكوين ال�صدقات ,والتمتع بامل�شاعر
الإيجابية) .
د .طـــــارق العي�ســـــوي
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الف�صل الأول
مدخـــــل تعريفـــــــي
مقدمـــــة :
تنطوي الإعاقة على العديد من ال�صعوبات وامل�شكالت الطبية والنف�سية واالجتماعية
واللغوية والرتبوية واالجتماعية وهذا يتطلب تقدمي العديد من اخلدمات التي تعتمد على
فريق متعدد التخ�ص�صات واملهام نرى �أن من ال�ضرورة تعاونه وتفاعله مع بع�ضه البع�ض
مما يعود بالفائدة والتقدم على احلالة وي�ؤهله �إلى االندماج واال�ستقالل وال�سعادة
وال�صحة النف�سية  ،كما يعود بالفائدة على �أ�سرته واملجتمع ككل  .كما يجب �أن تت�ضافر
وجهود امل�ؤ�س�سات الر�سمية والأهلية واخلا�صة وتتعاون مع بع�ضها �إذا �أمكن لتقدمي
الت�أهيل ال�شامل باعتبار �أن ال�شخ�ص وحده واحده متكاملة ولي�س �أجزاء متفرقة .
وعملية الت�أهيل  Rehabilitationت�سري عرب خطوات ومراحل تبد�أ بالت�أهيل
الطبي  Medical Rehabilitationال�صحي ويت�ضمن اجلراحات والتحاليل
والأ�شعات والعالج الوظيفي والطبيعي ذهابا �إلى الت�أهيل الأ�سري Family
 Rehabilitationواالجتماعي  Social Rehabilitationوالت�أهيل املهني
 Vocational Rehabilitationالوظيفي �إ�ضافة �إلى الت�أهيل النف�سي والذي ال يقت�صر
على القيا�س العقلي والت�شخي�ص ولكن الإر�شاد والتوعية والتثقيف للحالة و�أ�سرته
واملجتمع املحيط به  ،والتعرف على الأبعاد النف�سية للإعاقة  ،وم�ساعدته لالندماج يف
املجتمع والتغلب على ما يف البيئة من �صعوبات  ،والتدريب على التفكري املنظم الواقعي
وعالج امل�شكالت والأمرا�ض النف�سية امل�صاحبة وهذا عرب مراحل احلياة املختلفة بداية
من الطفولة وحتى الر�شد ومرحلة كبار ال�سن .
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وللت�أهيل النف�سي دوره الهام وامل�ؤثر والذي ال يقل عن �أدوار ومهـام الت�أهيل الأخرى.
والدرا�سة احلالية تو�ضح الت�أهيل النف�سي و�أهميته وادوارة وخطواته .
م�شكلة املو�ضوع -:
 يفتقر الرتاث العلمي �إلى درا�سات �أو مراجع وافيه حول الت�أهيل النف�سي و�أهميتهودوره يف ت�أهيل احلاالت ذوي الإعاقة ب�شكل عام وحاالت ال�شلل الدماغي بوجة
خا�ص.
 كما ال يوجد �أدوار وا�ضحة للت�أهيل النف�سي �أ�سوة ب�أنواع الت�أهيل الأخرى .�أهمية املو�ضــــــوع -:
 يعد ال�شلل الدماغي من �أكرث �أنواع الإعاقات اجل�سمية �شيوع ًا بني الأطفال وتقدرن�سبته عاملي ًا بنحو من (� )4 - 2أطفال يف كل ( )1000طفل .وت�شري درا�سات �أخرى
�أنه ميثل ال�سبب الأكرث �شيوع ًا للإعاقة احلركية يف العديد من الدول وي�صاب به
�سواء قبل الوالدة او بعدها طفل واحد من بني كل ( ثالثمائة ) طفل .
 ينتج ال�شلل الدماغي عن تلف يف الدماغ وهذا التلف ي�ؤثر على املظاهر النمائيةاحلركية وعدد من املظاهر والأمرا�ض الأخرى امل�صاحبة لل�شلل الدماغي مثل:
الإعاقة الذهنية ,و النوبات ال�صرع  ,و�صعوبات التعلم  ,وامل�شكالت الب�صرية،
وامل�شكالت ال�سمعية  ،وال�صعوبات النطقية  ,وامل�شكالت النف�سية .وهذا يتطلب
ت�ضافر وجهود عدد من التخ�ص�صات وتوفري العديد من اخلدمات الت�أهيلية للتغلب
على �آثاره بهدف دمج احلالة الطبيعي باملجتمع .
 ن�سبة كبرية من الأطفال امل�شلولني هم �أطفال لديهم تعدد يف الإعاقات �أو امل�شكالتامل�صاحبة ومن هذا املنطلق فهم يف حاجة �إلى فريق عمل متعدد التخ�ص�صات يقدم
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لهم خدمات الت�شخي�ص والعالج والتعليم والتدريب والت�أهيل .وهذا يتطلب �إمكانات
اقت�صادية  ،ومهنية تخ�ص�صية ،واجتماعية (توفري جمله من املتطلبات ).
التعريف بامل�صطلحات -:
نقدم عدد من التعريفات الواردة يف الدرا�سة وي�شمل م�صطلحات :
ال�شلل  ،وال�شلل الدماغي  ،وال�شلل اله�ستريي  ،وال�شلل املخي  ،واله�سرتيا التحولية,
والت�أهيل ,والت�أهيل النف�سي ,والت�أهيل االجتماعي  ،والعالج الت�أهيلي .
تعريف ال�شلـل -:
ال�شلل  Paralysisيعنى وجود خل ًال يف اال�ستجابة الإدراكية احل�سية واحلركية
واللغوية  ،وقد يكون ال�شلل نتيجة عوامل ع�ضوية ت�ؤدي �إلى �إتالف �أو تعطيل �أجزاء �أو
مناطق من املخ ب�سبب االرتفاع ال�سريع �أو الكبري ل�ضغط الدم �أو الإ�صابة بجلطة �أو
ان�سداد �أحد ال�شرايني املغذية لأجزاء �أو منطقة �أو خاليا من املخ مما ي�ؤدي �إلى الإ�صابة
بال�شلل الن�صفي  .وقد يرجع ال�شلل �إلى م�ضاعفات الأمرا�ض املعدية التي ت�صيب اجلهاز
الع�صبي واملخ �أو م�ضاعفات الت�سمم يف الدم والذي ي�ؤدي �إلى تلف �أجزاء من املخ ي�ؤدي
�إلى الإ�صابة بال�شلل .
وقد يكون ال�شلل �أحد الأعرا�ض املر�ضية لبع�ض الأمرا�ض الوظيفية ويف هذه احلالة
ال يكون هناك تلف �أو �إ�صابة يف البناء الن�سيجي للمخ  ،ولكن يكون ال�شلل ناجت من تعطل
يف وظيفة الع�ضو ولي�س الع�ضو نف�سه .ويكون هذا مبثابة �أ�سلوب دفاع يحمي املري�ض به
نف�سه لف�شله يف مواجهة ذاته �أو الآخرين ب�أ�ساليب منا�سبة ويظهر هذا ب�شكل مميز يف
حاالت ال�شلل اله�ستريي.
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ال�شلـل اله�ستريي -:Hysterical Paralysis
وهو �شل ًال ي�صيب طرف ًا كام ًال من �أطراف اجل�سم �أو يجعله عاجز ًا عن الإتيان
بحركة معينة  .كما �أن الع�ضالت امل�صابة ميكن �أن متار�س حركة معينة وال متار�س
حركات �أخرى  ,ويكون اجلهاز احلركي �سليم من الناحية الع�ضوية  .ويرجع �إلى رد
فعل ل�ضغوط نف�سية �شديدة تعر�ض لها ال�شخ�ص ولهذا يعتمد العالج النف�سي على
جتاوز ال�شخ�ص ال�صراعات النف�سية التي يعاين منها  .وهناك كذلك ما ي�سمى بالعمى
اله�ستريي � Hysterical Blindnessأو العمى نف�سي املن�ش�أ.
اله�ستريية التحولية -: Conversion hysteria
وعادة ما حتدث للأ�شخا�ص ذوي امليول اال�ستعرا�ضية غري النا�ضجني نف�سيا
وانفعاليا وعاطفي ًا ويظهر تاريخهم املر�ضى �أنهم دائما ين�شدون الهروب من ال�صراع
االنفعايل �إلى الأمرا�ض اجل�سمية والنف�سية  .ويندلع املر�ض لديهم ب�سبب عامل م�ساعد
ك�صدمة �أو �صراع انفعايل يهدد الفرد ويظهر يف �صورة فقدان م�ؤمل للوظائف احل�سية
�أو احلركية �أو العمــى وفقدان ح�سا�سية اجل�ســم و�شلل يف الذراع �أو ال�ساق وفقدان
القدرة على الكالم .
ومن هنا يت�ضح �أن هناك فروق ًا بني ال�شلل الع�ضوي اجل�سمي الع�صبي وال�شلل
الوظيفي النف�سي  .ونفيد �أن العالج والتنب�ؤ يكون �أف�ضل لدى حاالت ال�شلل الوظيفي منه
لدى حاالت ال�شلل الع�ضوي اجل�سمي الذي يتطلب عالج ًا �سريع ًا وطويال ومنوع ًا لوقف
التدهور ال�صحي والنف�سي امل�صاحب للإ�صابة الع�ضوية .
ال�شلل املخـــــــــي -:Cerebral Paralysis
�شلل ع�ضوي يحدث نتيجة لأ�سباب عديدة من �أهمها حدوث جلطة دموية لدى
ال�شخ�ص ،و�إذا حدث ال�شلل يف اجلهة اليمنى من اجل�سم فان هذا معناه �أن الن�صف
12
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الأي�سر من كرة املخ هو الذي ت�أثر لأنه اجلزء امل�سيطر عند �أغلب الأفراد ويحتوى على
مراكز الكالم  .و�إذا حدث ال�شلل يف اجلهة الي�سرى من اجل�سم فان هذا يعرب عن
الإ�صابة يف اجلزء الأمين من املخ وهو �أقل خطورة و�أف�ضل يف التنب�ؤ بالعالج .
وهذه احلاالت التي ت�صاب بال�شلل نتيجة �إ�صابة باملخ �أو جللطة حتتاج �إلى العالج
الطبي الع�صبي وقد تتطلب تدخ ًال جراحيا يف بع�ض الأحيان ويلي العالج الطبي العالج
الطبيعي . Physical Therapy
ال�شلل الدماغي ( : Cerebral Palsy ( C. P
ال�شلل الدماغي م�صطلح ذو مدلول وا�سع ي�ستخدم للإ�شارة �إلى �شلل �أو �ضعف �أو
عدم توازن حركي ناجت من تلف دماغي  .وهو �إ�صابة مزمنة ولكن ال تزداد مبرور الوقت
والزمن  ،ومن �أكرث امل�شاكل الوظيفية التي ت�صاحبه :
 �صعوبات حركية متنوعة  ,و�صعوبات يف التوازن . م�شكالت ع�صبية . �صعوبات يف التوا�صل اللفظي ( اللغة التعبريية ). وقد ي�صاحبه م�شاكل يف القدرات الذهنية . م�شكالت �سمعية �أو ب�صرية .ومتثل حاالت ال�شلل الدماغي مظهر ًا رئي�س ًا من مظاهر الإعاقة احلركية
 Motor disabilityوهي لي�ست باحلالة املعدية ولكنها متثل �شكال من �أ�شكال
ال�شلل احلركي املرتبط بتلف يف الدماغ  ،وهو حالة ا�ضطراب ع�صبي ع�ضلي مزمن
ينجم من تلف الدماغ قبل الوالدة �أو �إثناءها �أو بعدها  .وينتج عن ال�شلل الدماغي
ا�ضطرابات متنوعة يف حركة اجل�سم وو�ضعه وتوازنه .وكان اال�سم ال�شائع �سابقا لل�شلل
الدماغي ا�ســم مر�ض لتل  Littlem’s Diseaseويعرفه احلفن ـ ــي ( 1994م) ب�شلل
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املخ  Cerebral Palsy or Paralysisويو�ضح �أن �أعرا�ضه اجل�سمية ترتاوح من
�صعوبات يف احلركة و�صعوبات يف الكالم  ،ويرجعه العلماء �إلى حدوث تلف مبكر يف
حياة اجلنني داخل الرحم ي�ؤدي �إلى �ضمور يف ق�سمي املخ وقد يرجـع ال�سبب �إلى نزيف
�أو اختناق عند امليالد .
ويعرفــه ( )Bibath 1980على انه ا�ضطراب ح�سي حركي يحدث نتيجة عدم
اكتمال منو الدماغ وقد ي�صاحبه م�شكالت يف النطق والأب�صار وال�سمع و�أمناط متعددة
من ا�ضطــرابات الإدراك والت�أخر الذهني ونوبات ال�صــرع Epileptic Seizures
 .ويعرف ــه �ستانلي (� )Stanlly 1982أنه جمموعة من الأعرا�ض التي حتدث نتيجة
تلف �أو خلل �أثناء منو الدماغ ومن نتائجه عدم ال�سيطرة على احلركة والأو�ضاع اجل�سمية
الغريبة .
ويت�ضح مما �سبق �أن ال�شلل الدماغي �إعاقة ت�ؤثر على احلركة وو�ضعيه اجل�سم
وتنتج عن �ضرر حلق بالدماغ  ،وال يلحق ال�ضرر بالدماغ كله بل ب�أجزاء منه فقط
وخا�صة الأجزاء املرتبطة باحلركة وهي ال ت�شفى كما �أن اال�صابة ال تزداد وال تتفاقم
مع الزمن.
ا�ستنتاجات من التعاريف ال�سابقة مل�صطلح ال�شلل الدماغي -:
 ال�شلل الدماغي ينتج من تلف يف الدماغ � ،أو �ضمور يف ق�سمي املخ. ال�شلل الدماغي يحدث ب�سبب �إ�صابة مناطق احلركة يف الدماغ � ،أو عدم اكتمال منوالدمــاغ .
 حالة من اال�ضطراب احلركي الع�صبي املزمن ينجم من تلف الدماغ قبل الوالدة �أو�إثناءها �أو بعدها� ،أو ب�سبب نزيف �أو اختناق عند امليالد.
 عدم ال�سيطرة على احلركة �أو الأو�ضاع اجل�سمية الغريبة.14
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 حالة مر�ضية ثابتة ال تزداد �سوء ًا مع الأيام . ي�صاحبه عدد من امل�شكالت ال�سمعية والكالمية والب�صرية والذهنية والتعليمية.الت�أهيل النف�سي : Psychological Rehabilitation
ت�ستخدم الأدبيات الت�أهيلية م�صطلحي علــم النف�س التاهيلي Psychology
� of Rehabilitationأو الت�أهيــل النف�سي للإ�شارة �إلى تطبيقات علم النف�س يف

جمال الت�أهيل  .وت�شمل هذه التطبيقات فنيات القيا�س النف�سي والعقلي يف الت�أهيل
والأبعاد النف�سية للإعاقة و�أ�ساليب الإر�شاد والعــالج وغريها .

وجتدر الإ�شارة �إلى �أن �أحد فروع اجلمعية الأمريكية لعلم النف�س Psychological
 ِAmerican Associationتخت�ص بعلم النف�س الت�أهيلي ويحمل ا�سم الأبعاد

ال�سيكولوجية للإعاقة .

ومن �أهداف الت�أهيل النف�سي م�ساعدة احلاالت ذوي الإعاقة للتوافق مع البيئة
املحيطة ب�شكل طبيعي وتقبل احلالة لإعاقته  ،والتدريب على التفكري ب�شكل واقعي
ومنطقي يف كيفية العي�ش امل�ستقل مع الإعاقة دون ال�شعور بالنق�ص �أو االختالف وما
ي�صاحبهما من �شعور بالقلق واحلرية واحلزن .
وتعرفه �شقري ( )1999انه �إعادة تكيف العميل من الناحية النف�سية وهي مهمة
الأخ�صائي النف�سي و الأخ�صائي االجتماعي واخ�صائي النطق والكالم واخ�صائي
العالج الطبيعي والعالج الوظائفي و�أخ�صائي الت�أهيل وقد يتطلب الأمر اال�ستعانة
بالطبيب النف�سي .
الت�أهيل االجتماعي : Social Rehabilitation
فيمثل جزء ًا هام ًا يف عملية الت�أهيل ال�شامل ويركز على فهم �شخ�صية احلالة ذوي
الإعاقة يف �ضوء تاريخه االجتماعي وبيئته االجتماعية الراهنة ويركز على تدريب ذوي
التأهيل النفسي لحاالت الشلل الدماغي
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الإعاقة على التكيف مع متطلبات احلياة الأ�سرية واالجتماعية  .ويرتكز على عدد من
املرتكزات ينفذها كل من الأخ�صائي االجتماعي و الأخ�صائي النف�سي وت�شمل :
 درا�سة احلالة االجتماعية والنف�سية والأ�سرية واالقت�صادية واملر�ضية والتعليميةوالنطقية .
 التقييم النف�سي واالجتماعي للحالة . حت�سني م�ستوى الأداء االجتماعي لل�شخ�ص امل�صاب . م�ساعدته و�أ�سرتة للح�صول على اخلدمات االجتماعية يف املجتمع كال�ضماناالجتماعي والتعليم املجاين والعالج الطبي وغريها من اخلدمات ح�سب طبيعة
كل دولة وم�ساعدته يف ايجاد الوظيفة املنا�سبة بعد التخرج �أو االنتهاء من التدريب
املهني (حماية حقوق ــه ).
 امل�شاركة يف تطوير وحتديث الربامج الت�أهيلية الفردية . م�ساعدته لالندماج يف املجتمع . �إزالة احلواجز االجتماعية  ،والعمل على تعديل االجتاهات االجتماعية ال�سلبية. �إعداده للعي�ش بني �أفراد �أ�سرته وجمتمعه وتغلبه على العوامل وامل�شكالت االجتماعيةالتي ت�ؤدي �إلى رف�ضه �أو عدم قبوله من قبل �أفراد �أ�سرته �أو املحيطني به .
 العمل على �إعادة التوافـق ,وتغيري االجتاهات بينه وبني الأطـراف االجتماعية الأخرىو�أحداث التوازن املطلوب ل�سالمة �صحته النف�سية . Mental Health
 التدريب لال�ستفادة من �أوقات الفراغ وممار�سة الأن�شطة الرتفيهية الهادفة الفردية�أو اجلماعية بهدف �إدخال ال�سرور وال�شعور بال�سعادة واملرح لديه.
 ممار�سة للألعاب الريا�ضية  ،وح�ضور احلفالت االجتماعية وزيارة الأ�صدقاء16
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وممار�سة الهوايات  ،وت�شجيعه لالنخراط يف الأن�شطة االجتماعية مع م�شاركته يف
		
الأعمال التطوعية  ،واملناق�شات العامة .
 التن�شيط والتدريب من خالل م�شاركته يف الدورات وور�ش العمل واملحا�ضرات بعدالتوظف  ،ومتابعته الدورية بعد �إيجاد العمل والوظيفة.
العالج الت�أهيلــــــــــــــي :
يعترب العالج التاهيلي من التخ�ص�صات املهنية الهامة التي ت�ستخدم يف ت�أهيل
احلاالت ذوي الإعاقة  ،ويعتمد على نظريات خمتارة من خمتلف فروع العلم من اجل
تقييم قدرات احلالة للقيام ب�أداء �أن�شطة ومهارات خمتلفة والتعرف على مدى ا�ستيعابه
للمعلومات واملهارات واالجتاهات الالزمة للقيام بتلك الن�شاطات .
واملعالج الت�أهيلي يهتم بالبيئة التي يعي�ش فيها احلالة بو�صفها املجال احليوي الذي
يتعامل فيه وامل�ؤثر الهــام يف م�ستوى �أدائه و�أن�شطته اليومية والعامل امل�ساعد يف تنمية
املهارات احل�سية والعقلية واحلركية واالجتماعية .
كما يهتم املعالج بالأ�شخا�ص الذين يعانون من نق�ص �أو ت�أخر يف القدرات الذهنية
وت�أهيلهم للقيام بالأن�شطة املختلفة خا�صة املهارات احلياتية اليومية Daily Living
 Skillsومهارات العناية بالذات . Self Care Skills
وعلى املعالج التاهيلي االعتماد على الت�أهيل ال�شامل Comprehensive
 Rehabilitationباعتبار �أن الإن�سان كل متكامل ولي�س �أجزاء �أو �أبعاد منفردة ،

وهذه الأبعاد تتفاعل فيما بينها  ،والت�أهيل لن يكون م�ؤثرا �إذا مل يكن ال�شخ�ص كام ًال
ويقدم له خدمات متنوعة يقوم على تقدميها فريق متعدد التخ�ص�صات حتى يحقق
ذوي الإعاقة �أق�صى ما لديــهم من القدرات واملواهب التي تعينهم على العي�ش امل�ستقل
و�سط املجتمع .
التأهيل النفسي لحاالت الشلل الدماغي
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ويعتمد الت�أهيل على ا�ستعادة قدرة �أو قدرات مفقودة بعد �أن كان قد ا�صابها ال�سوء.
وهي برامج تعمل على تنمية وم�ساعدة امل�صاب على النمو الى اق�صى حد ممكن من
الناحية اجل�سمية والعقلية والرتبوية واملهنية وتت�ضمن برامج الت�أهيل االتي:
 -الت�أهيل الطبي

.Medical Rehabilitation

 -الت�أهيل املهني

.Vocational Rehabilitation

 الت�أهيل االجتماعي -العالج بالعمل (الوظائفي)

. Social Rehabilitation
.Occupational Therapy

 الت�أهيل للعي�ش امل�ستقل . Independent Living Rehabilitation -الت�أهيل النف�سي

. Psychological Rehabilitation

 -الت�أهيل الأ�سري

.Family Rehabilitation

18
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الف�صــــل الثاين
�أنـــواع ال�شــــلل الدماغي
يختلف ال�شلل الدماغي من طفل لآخر  ،وقد تو�صل اخلرباء واملخت�صون �إلى
�أ�ساليب خمتلفة لتو�صيفه  ،من املفيد التعرف ال�سريع علي نوع ال�شلل بهدف الإ�سراع
يف عملية التدريب والت�أهيل  .ومن �أنواع ال�شلل الدماغي مايلي -:
الت�صنيف ح�سب املظهر اخلارجــــي :
�صنف هلنان وكوفمان  Hallahan and Kuaff man 1981ال�شلل الدماغي
�إلى �أنواع ح�سب املظهر اخلارجي للحالة وهي -:
 ال�شلل الن�صفي الطويل  Hemiplegiaوميثل �شلل اجلزء الأمين �أو الأي�سر مناجل�سم .
 ال�شلل الن�صفي العر�ضي  Diplegiaوميثل �شلل الن�صف العلوي �أو ال�سفلى مناجل�سم .
 �شلل الأطراف  quadriplegiaوميثل �شلل الأطراف الأربعة للج�سم .الت�صنيف ح�سب الأطراف امل�صابــــــــة :
ي�صنف ال�شلل الدماغي وفقاً للأطراف امل�صابة �إلى الآتي -:
 �شلل طريف  Monoplegiaوتكون الإ�صابة يف طرف واحد . �شلل ثنائي  Diplegiaوتكون الإ�صابة يف الأطراف ال�سفلى مع �إ�صابة ب�سيطة يفالأطراف العليا .
التأهيل النفسي لحاالت الشلل الدماغي
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 �شلل ثالثي  Triplegiaوتكون الإ�صابة يف ثالثة �أطراف . �شلل رباعي  qaraplegiaوفيه تكون اال�صابه يف الأطراف الأربعة. �شلل ن�صفي  Hemiplegiaوتكون الإ�صابة طولية يف الطرف العلوي وال�سفلى مناجل�سم يف احد جانبي اجل�سم .
 �شلل ن�صفي مزدوج  Double Hemiplegiaوي�صاب جانبي اجل�سم ولكنتكون الإ�صابة �أكرث �شدة يف احد الأجناب .
 �شلل الأطراف ال�سفلى  Paraplegiaوفيه تكون الإ�صابة يف الرجلني فقط .الت�صنيف ح�سب التقل�ص :
تفيد الدرا�سات �أن ال�شلل الدماغي التقلي�صى ميثل نحو ( ) %70من �أنواع ال�شلل
الدماغي وينتج من �إ�صابة املنطقة امل�س�ؤولة عن احلركة يف املخ  ،ومن �أنواعه -:
 ال�شلل الدماغي التقل�صى الثنائي  ،حيث تكون الأطراف ال�سفلى م�صابـة �أكرثمن الأطراف العليا وهو ي�صيب الأطفال اخلدج والذين مل يكتمل منو الدماغ
لديهم.
 ال�شلل الدماغي الن�صفي  ،حيث تكون الإ�صابـة يف اجلــزء الأمين �أو الأي�سر مناجل�سم .
� -شلل طرف واحد  ،وهو ا�ضطراب نادر جد ًا .
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الف�صل الثالث
امل�شكالت امل�صاحبة لل�شلل الدماغي
جتدر الإ�شارة �أن ال�شلل الدماغي ي�صاحبه عدد من امل�شكالت النف�سية والتعليمية
واحل�سية والعقلية والكالمية واالجتماعية وغريها  .ومن �أكرث امل�شاكل امل�صاحبة
لل�شلل الدماغي االتي -:
 الإعاقة العقلية : Mental Retardationت�شري الدرا�سات �أن حوايل ( )%50من احلاالت التي تعاين من ال�شلل قدراتها
العقلية يف امل�ستوى الطبيعي ون�سبة من (  ) %10-5منهم قدراتهم فوق املتو�سط �أي
ن�سبة ذكائهم من (  ) 119- 90درجة ,وهناك ن�سبة من ( ) %45-40منهم تعاين من
�إعاقة عقلية .
ومن ال�صعب قيا�س ذكاء احلالة امل�صابة بال�شلل الدماغي الن اختبارات الذكاء
تقي�س الذكاء العملي الأدائي � ،أو الذكاء اللفظي وامل�صاب بال�شلل الدماغي عادة ما
يعاين من م�شكالت حركية وكالمية نطقية مما يجعل من ال�صعب تطبيق اختبارات
الذكاء ،ونادر ًا ما تطبق اختبارات ال�سلوك التكيفي �أو الذكاء االجتماعي.
 �صعوبات التعلم ( : Learning disabilities ( LDنتيجة �إلى ما يعانيه �أطفال ال�شلل الدماغي من �ضعف يف الإح�سا�س والإدراك واالنتباه
والرتكيز والتوا�صل ي�ؤدي �إلى معاناتهم من بع�ض �أ�شكال �صعوبات التعلم وهذا بن�سبة من
(  ) %50-40تقريب ًا .و�صعوبات التعلم ا�ضطراب يف العمليات النف�سية الأ�سا�سية كاالنتباه
والتذكر والتفكري والإدراك مما ي�ؤثر على القراءة والكتابة والعمليات احل�سابية  .ومن
املعروف �أن ن�سبة انت�شار �صعوبات التعلم لدى �أفراد املجتمع حوال ــي ( . ) %5 - 3
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 نوبات ال�صـــــــــــرع : Epileptic Seizuresي�صاب حوايل (  ) %50من حاالت ال�شلل الدماغي بنوبات �صرع  .وهو ا�ضطراب
يف اجلهاز الع�صبي يظهر يف �شكل نوبات على فرتات غري منتظمة حيث ي�سقط املري�ض
معها على االر�ض وقد متلكته ت�شنجات ع�ضلية فاقد ًا للوعي وقد ارغي فمة اثناء النوبة
ال�صرعية ال�شديدة  .ويف ال�صرع اخلفيف يفقد املري�ض وعيه لفرتة ب�سيطة من الزمن,
ويف بع�ض احلاالت يظهر على املري�ض الهياج ال�صرعي  Epileptic Furorوبعد
النوبة كثري ًا ما يح�س بحالة تفقده القدرة على احلركة ويبقى يف �شبة وعي وتعرف هذه
احلالة بالذهول ال�صرعي  .ومن �سمات ال�شخ�صية ال�صرعية :
االندفاعية والتلقائية و احل�سا�سية الزائدة وال�صلف و�سهولة اال�ستثارة والعدوانية
القل ا�ستثارة والتوهم واالنفعال والت�صميم على الر�أى واالنتباة ب�شدة للتفا�صيل والرثثرة
وبطء التفكري والتفكري غري الوا�ضح والتمركز حول الذات وامل�شاك�سة و�سرعة الغ�ضب.
 امل�شكالت الكالميــــــــــــــــة -:يوجد حوايل ( ) %65من الأطفال امل�صابني بال�شلل الدماغي تعاين من درجات
متفاوتة من �صعوبات النطق ترتاوح من �صعوبات ب�سيطة �إلى عدم القدرة على النطق .
كما �أن عدم التحكم يف الر�أ�س وعدم القدرة على البلع و�سيالن اللعاب ي�ساعدان على
زيادة م�شاكل النطق والكالم .
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الف�صل الرابع
�سبل التعرف على ال�شلل الدماغــــــــي
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

املظاهر والعالمات
بعد الوالدة يكون الطفل لينا ومرتنح ًا يف �أكرث الأحيان.
لون الب�شرة مييل �إلى اللون الأزرق .
ال يتنف�س بعد الوالدة مبا�شرة
عدم قدرته تثبيت ر�أ�سه لأعلى .
ال ي�ستخدم يديه .
ي�ستخدم يد واحدة فقط .
عدم قدرته على ا�ستخدام اليدين مع ًا .
�صعوبات يف امل�ص والبلع( تظهر عند الر�ضاعة الطبيعية ).
االختناق والقيء �أثناء الر�ضاعة.
�شد وتيب�س اجل�سم عند احلمل �أو الرفع من الأر�ض �أو
تغيري مالب�سه �أوعند اغت�ساله و�أثناء اللهو واللعب .
�سرعة وكرثة ال�سقوط على الأر�ض ب�سبب التيب�س وعدم
مرونة اجل�سم.
�سرعة الغ�ضب .
كرثة البكاء .
ال�سلبية وعدم الرغبة يف امل�شاركة ,والهدوء ال�شديد.
ال تظهر عليه عالمات ال�سعادة والفرح � ,أو احلزن .
عدم القدرة على التحكم يف ع�ضالت الوجه .
�صعوبات النطق  ،وبطء الكالم .
�سيالن اللعاب ل�ضعف ع�ضالت الوجه .
ت�أثر القدرات ال�سمعية .
ت�أثر احلالة الب�صرية �أحيانا.
بطء اال�ستجابة .
الت�أخر يف الفهم واال�ستيعاب والتفاعل .

نعم – ال
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23
24
25
26
27
28
29
30

يعاين من نوبات �صرعية .
التغري يف احلالة املزاجية من ال�ضحك �إلى البكاء ومن
ال�سعادة �إلى احلزن .
اكت�ساب املهارات بال�صرب وكرثة التكرار والإعادة .
القيام بحركات غري طبيعية (ارتعا�ش الركبة  ،والقفز من
املكان وتوتر الع�ضالت ).
و�ضع الر�أ�س غري طبيعي  ,وحركات الارادية يف الأطراف
بدون �سبب مثل حركة �أ�صابع اليدين �أو القدمني .
بطء وغرابة احلركات خا�صة عند ا�ستثارته �أو عند غ�ضبه
و�ضيقه �أو توتره .
ال يعتمد على نف�سه يف االكل �أو ال�شرب وق�ضاء حاجاته
اال�سا�سية .
يخجل من الأكل �أو ال�شرب �أمام الأخرين.

واجلدول ال�سابق يو�ضح عدد من املظاهر وال�سمات املميزة حلاالت ال�شلل الدماغي،
وت�شمل ال�سمات احلركية والع�صبية والكالمية والنف�سية مبراحل منو خمتلفة وتهدف
�إلى التعرف على حاالت ال�شلل الدماغي والتفرقة بينه وبني حاالت الإعاقة الأخرى.
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الف�صل اخلام�س
الت�أهيل النف�سي حلاالت ال�شلل الدماغي
يوجد عدد من اخلطوات والإجراءات التي يجب �أن يتبعها �أخ�صائي الت�أهيل �أو
الأخ�صائي النف�سي  psychologistبهدف م�ساعدة احلالة للو�صول �إلى التكيف
والنمو واال�ستقاللية والتغلب على م�شاكله و�صعوباته والعمل على تنظيم البيئة
املحيطة .ومن املعروف �أن جناح عملية الت�أهيل يتوقف على توفري جمموعة من العوامل
واملتغريات.
• عوامل جناح عملية الت�أهيل :
 .1عوامل تتوقف على احلالـ ــة :
 مدى رغبة احلالة يف اال�ستقاللية والتقدم . درجة وم�ستوى الإ�صابة اجل�سدية . هل الإ�صابة م�صاحبة مل�شكالت �أخرى ؟. مدى قدرة �أع�ضاء اجل�سم احلركية يف الإتيان باحلركات املنا�سبـة مبعنى( هل ي�ستطيع االنتقال من مكان لآخر؟ هل ي�ستطيع ا�ستخدام القلم �أو
امللعقة؟ هل ي�ستطيع اال�ستحمام مبفردة ؟ )
 مدى قوة ومتانة ع�ضالته ؟وقدرته على التعامل مع البيئة . القدرات العقلية وم�ستواها ودرجتها . قدرته على فهم وحتليل املعلومات وحل امل�شكالت . قدرته على التعلم واكت�ساب املعارف والثقافة .التأهيل النفسي لحاالت الشلل الدماغي
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 طبيعة امليول واال�ستعدادات والرغبات لدى ال�شخ�ص امل�صاب . امل�ستوى التعليمي والثقايف لي�س للحالة فقط  ,ولكن لأفراد الأ�سرة وخا�صــةالوالدين .
 مدى دعم الأ�سرة وم�ساعدتها وتفاعلها مع احلالة  ،وتوفري احتياجاته . العمر الزمني ،ومتى بد�أ التدريب والت�أهيل والرعاية ؟ وهل كان الت�أهيل�شامـ ًال ومتنوع ًا ؟
 ال�صحة النف�سية  ,ويق�صد بها مدى متتع احلالة بالقدرة على التكيف وال�شعوربالأمن والإنتاجية والقيام بالأدوار االجتماعية املختلفة ،واالتزان االنفعايل
وتنا�سب اال�ستجابة مع املثري ,واال�ستقرار النف�سي والثقة بالنف�س .
 املهارات االجتماعية الفاعلة وامل�ستقرة وامل�ستمرة ،وقدرته على �إقامةعالقات اجتماعية �سوية مع الآخرين .
 القدرة على تبادل امل�شاعر االنفعالية بني النا�س ،وامل�شاركة يف الأن�شطةواملنا�سبات االجتماعية .
 مدى معاناته من بع�ض اال�ضطرابات النف�سية كالقلق واالكتئاب والتوتروال�صراع وفقدان ال�شعور بالثقة ،وعدم احرتامه لذاته ،وبخ�س قدراته
ونظرته ال�سلبية للحياة .
ومع االعرتاف باحتمال تخطى املعاق �أو �صاحب الإ�صابة لإعاقته �أو �إ�صابته وجناحه
يف التعوي�ض الإيجابي � .إال �أن الغالبية العظمى البد و�أنها ت�شعر �شعور ًا خا�صا ب�سبب
الإعاقة �أو الإ�صابة  ،كذلك تلعب الإ�صابة بال�شلل دور ًا رئي�س ًا يف احلياة النف�سية للم�صاب
وحتد من طموحاته ومن حركاته وتنقالته وتفاعله  ،وقد �أ�صبحت احلاجة ملحة لإجراء
الدرا�سات عن �شلل الأطفال  poliomyelitisوال�شلل الدماغي وعالقتهما بالقدرات
26

التأهيل النفسي لحاالت الشلل الدماغي

العقلية واملوهبـة .عالوة على ذلك ف�إن عدد ًا كبري ًا من الأطفال ذوي الإعاقة احلركية
يتناولون عقاقري طبية ملعاجلة م�شاكلهم ال�صحية  ،وبع�ض العقاقري لها نتائج نف�سية
�سلبية مثل الن�شاط الزائد �أو انخفا�ض م�ستوى االنتباه  ،والفو�ضى  ،واالكتئاب  ،وعدم
الرتكيز وامليل �إلى اخلمول وعدم امل�شاركة .
 -2عوامل تتعلق بالبيئة املحيطة :
وتتمثل يف البيئة الثقافية املحلية املحيطة باحلالة بكل ما فيها من عادات وتقاليد
وخلفيات ثقافية متنوعة  ،وكذلك البيئة االجتماعية  ،واملوقف االجتماعي
� Social Situationأي البيئة التي ت�ضم احلالة والآخرين الذين ي�ؤثرون
فيه ،ومن العوامل البيئية التي ت�ؤثر على احلالة:
 امل�ستوى الثقايف والتعليمي واالقت�صادي لأ�سرة احلالة وخا�صة الوالدين ،فت�شريالدرا�سات �أن ارتفاع امل�ستوى التعليمي يدفع الآباء �إلى توفري االحتياجات
والبحث عن م�ؤ�س�سات الت�أهيل والعمل اجلاد واملتوا�صل لتدريب وت�أهيل
احلالة لي�صل �إلى م�ستوى من اال�ستقاللية .
 مدى توفر م�ؤ�س�سات الرتبية اخلا�صة �أو الت�أهيل يف مكان �إقامة احلالة ،فبطبيعة احلال يختلف نوع الت�أهيل ال�شامل يف املدن �أو املحافظات الكربى
عن القرى واملناطق البعيدة .
 مدى ا�ستمرار الأ�سرة يف ت�أهيل احلالة عرب مراحل نـموه املختلفة  ،واالنتقالمن الت�أهيل الطبي و الطبيعي �إلى الت�أهيل االجتماعي والنف�سي واملهني
واحلياتي .
 مدى نقاء ونظافة املدينة التي يقيم فيها احلالة  ،وكذلك منزله فمن املعروف�أن املدن امللوثة الهواء واملاء والرتبة لها ت�أثريها ال�سلبي على احلالة .
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 مدى توفري اخلدمات البيئية التي تقدمها الدولة لعي�ش احلالة يف بيئــة �سهلة(خالية من العوائق ) .
وكثريا ما يتدخل الأخ�صائي النف�سي لإعادة ترتيب البيئة التي يعي�ش فيها املعوق
لزيادة قدرته على احلركة وخدمة نف�سه بنف�سه فقد يعمل على �إعادة ترتيب �أثاث
احلجرة �أو املنزل ب�شكل معني والتو�صية برتكيب ق�ضبان من احلديد �أو اخل�شب على
اجلدران  ,وداخل دورة املياه لتمكني احلالة من االنتقال  ،والتدريب كذلك على ا�ستخدام
املوا�صالت العامة وقيادة ال�سيارة وغريها .
والعوامل التي يجب �أن تكون يف اعتبار املعالج النف�سي عندما يبحث
امل�صاب الآتـــي -:
 -امل�ستوى العقلي للحالة.

 -احلالة النف�سية واملزاجية.

		
 -ال�صفات البدنية .

 -امليول والرغبات .

 -اخلربات ال�سابقة .

 -اال�ستعداد ال�شخ�صي.

 ظروف البيئة ومالب�ساتها وت�أثريها عليه  ،ويدخل فيها الأ�سرة ,والعملوالأ�صدقاء ،وظروف املعي�شة  ,وامل�ستوى االقت�صادي.
�أ�ساليب العـــــــــــالج الت�أهيلي :
ويوجد �أ�سلوبان �شائعان من �أ�ساليب العالج الت�أهيلي هما -:
 الع ـ ـ ــالج الفــردي  : Individual Therapyويعتمد على مالحظة �سلوكالفرد و�أوجه ال�ضعف والقوة لديه  ،ثم العمل على التغلب على �أوجه ال�ضعف �أو
الق�صور عن طـريق اجلل�سات العالجية النف�سية �أو الأن�شطة والرتفية.
 العالج اجلماعي  : Group Therapyويتم عن طريق ا�ستخدام جمموعة28
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من الأن�شطة امل�صممة مل�ساعدة عدد من احلاالت للتغلب على بع�ض امل�شاكل
النف�سية التي تخ�صهم جميع ًا  ،واكت�ساب �أ�شياء جديدة �أو الرفع من م�ستوى
الأداء واملحافظة على امل�ستوى الذي حققوه من تقدم .
ويختار املعالج اجلماعة بحيث تكون متجان�سة من حيث العمر والت�شخي�ص
واخل�صائ�ص العامة والتنب�ؤ ب�سري املر�ض  .والعالج اجلماعي يي�سر جو ًا من التلقائية
واحليوية واحلرية ويحطم �شعور املري�ض بالعزلة ويطلق العنان لتوتراته وينف�س عن
انفعاالته امل�ؤملة .
تباين حاالت ال�شلل الدماغـــي :
الإعاقات اجل�سمية عامة وال�شلل الدماغي خا�صة يوجد بها الكثري من التباين
واالختالف فهي ت�شمل ا�ضطرابات ع�صبية متنوعة و�إعاقات ع�ضلية وعظمية خمتلفة
و�أمرا�ضا مزمنة غري متجان�سة  .فهل من املمكن ت�صور منهاج موحدة و�أ�ساليب تدري�س
موحدة ؟ �أو برنامج ت�أهيل حمدد ملثل هذه الفئات ؟ وهل من املمكن احلديث عن
ا�سرتاتيجيات تنظيمية �أو �أو�ضاع �صفية منا�سبة لهم جميعا ؟
وبالرغم من هذا �سوف نحاول بعون اهلل ا�ستعرا�ض الإطار العام الذي يجب اعتماده
يف تطوير وتنفيذ املناهج والأ�ساليب التعليمية التاهيلية الالزمة لهذه الفئات املتباينة
م�ؤكدين على �أهمية تكييف وتعديل تلك الربامج واخلطوات ح�سبما تقت�ضيه خ�صو�صيات
احلالة التي يعاين منها امل�صاب  .واحلقيقة �أن الربنامج يتطلب من املعالج �أو املدرب �أن
يدر�س �أهداف الربنامج وطبيعة املجموعة التي �سوف ت�ستفيد منه واخلطوات الإجرائية
�أو الأعمال املطلوب التدرب عليها .
خطوات الت�أهيل النف�سي -:
 التقارير الطبي ـ ــة  :يقوم املعالج النف�سي باالطالع على التقارير الطبيةوالفحو�صات التي �أجراها احلالة قبل الت�أهيل النف�سي مما ي�ساعد يف و�ضع
التأهيل النفسي لحاالت الشلل الدماغي
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خطة الت�أهيل والتدريب والإر�شاد والتوعية للحالة و�أ�سرته  .ويقوم بتحويله �إلى
التخ�ص�صات املختلفة من الأطباء يف حالة اكت�شافه �أن احلالة يف حاجة �إلى
فحو�صات �إ�ضافية مثل ( ر�سم املخ �أو الأ�شعة �أو التحليل الكروموزومي) وغريها
من الفحو�صات� .أو التحويل لتلقى جل�سات يف العالج الطبيعي �أو الطب الطبيعـي
 physical medicineالــذي ي�ستخدم التدليـك والعالج باملــاء واحلرارة
والكهرباء وال ي�ستخدم العقاقري الطبية �أو اجلراحة .
والـدور الأ�سا�سي للمعالج النف�سي يف هذه املرحلة الإر�شاد والتوعية والتوجيه.
ويجب �أن يتم ت�أهيـل احلالة نف�سيا جنبا �إلى جنب مع الت�أهيل والعالج الطبي  ،وال
يجب �أبد ًا ت�أجيل �أنواع الت�أهيل الأخرى وخا�صة الت�أهيل النف�سي �إال يف حاالت قليلة جد ًا
مثل وجود ا�ضطرابات �شديدة يف القلب تتطلب عدم حركة احلالة � ،أو الإ�صابة بنوبات
�صرعية �شديدة ومتكررة .
 التقييم احلرك ــي  :على املعالج النف�سي التعرف على مدى قدرة احلالة علىحتريك ع�ضالت معينة لأزمة لوظيفة ما كامل�شي  ،والقب�ض  ،وامل�سك والكتابة,
والعناية الذاتية  .لهذا يجب عليه االطالع على التقييم احلركي للحالة ومعرفة
مدى قدرته على حتريك جزء معني من الطرف امل�صاب وتقييم قوة الع�ضالت
يف الطرف امل�صاب حتى ي�ستطيع املعالج و�ضع برناجمه الت�أهيلي والتدريبي
املنا�سب  ،وتقدمي الإر�شاد والتوعية  ،والتعاون مع الأخ�صائيني الآخرين واال�سرة
بهدف �سرعة تقدم احلالة .
 املهارات احلركية والريا�ضية  :ت�شكل املهارات احلركية والريا�ضية �أ�سا�سا جيد ًالبناء العديد من مهارات احلياة اليومية واالجتماعية والأكادميية واملهنية ومن
هنا جاءت �أهمية التعرف على املهارات احلركية والريا�ضية وقيا�سها وحتديدها.
وتنق�سم املهارات الريا�ضية �إلى ق�سمني -:
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 املهارات احلركية العام ــة . General Motor Skills -املهارات احلركية الدقيقــة

.Fine Motor Skills

وتت�ضمن املهارات احلركية عدد من املهارات اال�ستقاللية واللغوية والأكادميية
واملهنية واالجتماعية ومهارات ال�سالمة .
وال يخفي علينا �أن للريا�ضة �أثرها الفاعل يف تقوية ع�ضالت اجل�سم واملحافظة على
التوافق والتنا�سق احلركي بالإ�ضافة �إلى ما لها من فوائد اجتماعية ونف�سية .وتختلف
ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية ح�سب طبيعة الإعاقة وعلى العاملني باملجال ابتكار �أنواع
من الريا�ضات تنا�سب كل حالة وارى �أنه من ال�ضروري ممار�سة احلالة للريا�ضة على
امل�ستويني الفردي �أو اجلماعي واملمار�سة باملنزل وداخل حجرته وكذلك يف النادي
واملدر�سة ومراكز ال�شباب .ومن التدريبات الريا�ضية التي ت�صلح للحاالت التي تعاين
من �إعاقة حركية الأتـ ــي:
مهارات التحكم بحركة الر�أ�س  ,ومهارات اال�ستلقاء واال�ستدارة  ,ومهارات الدحرجة
والزحف  ,ومهارات امل�شي والهرولة  ,ومهارات الوثب واحلجل  ,ومهارات التقاط الكرة
�أو رميها  ,ومهارات ركل الكرة  .ومن الألعاب الريا�ضية ال�سباحة  ،ورمى الرمح �أو
اجللة �أو القر�ص  ،وتن�س الطاولة  ،وبع�ض �سباقات اجلري  ،و�ألعاب امليدان كالرماية
وغريها من الريا�ضات كال�شطرجن والبولنج.
 القيا�س العقلي  :من الأدوار الأ�سا�سية للمعالج النف�سي القيام بالقيا�س العقليوالنف�سي للحالة بهدف الت�شخي�ص الدقيق لو�ضع برنامج ت�أهيلي وتدريبي يتنا�سب مع
قدراته .وي�ستخدم املعالج عدد من االختبارات والأدوات الر�سمية وغري الر�سمية بهدف
الو�صول �إلى الت�شخي�ص الدقيق .
كما تختلف االختبارات تبعا لطبيعة الإ�صابة و�شدتها وموقعها ف�إذا كان احلالة
يعاين من �صعوبات حركية �شديدة يف الأطراف وخا�صة اليدين فال ت�ستخدم �أدوات
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القيا�س التي تعتمد على الر�سم وا�ستخدام القلم �أو الفك والرتكيب والت�صنيف .و�إذا
كان يعاين من ا�ضطرا بات كالمية فال ي�ستخدم اختبارات الذكاء اللفظي �أو تكملة
اجلمل الناق�صة �أو االختبارات التى تعتمد على القراءة.
التقييم الرتبوي :ويعترب حجر الأ�سا�س يف عملية تدريب وتعليم الأطفال امل�شلولني
دماغي ًا ومن خالله يتم حتديد مدى حاجة الطفل �إلى خدمات الرتبية اخلا�صة وحتديد
اخلدمات املنا�سبة التي ينبغي توفريها لتحقيق الأهداف املرجوة من الت�أهيل  .ومن
�إجراءات التقييم الرتبوي :
 و�ضع الربنامج الرتبوي الفردي)Individualized Education Program (IEP

 حتديد البديل الرتبوي املنا�سب. تقييم فعالية الربنامج . اقرتاح التعديالت الالزمة . العمل على تفريد وحتليل املادة الدرا�سية  ,وا�ستخدام الو�سائل التعليمية املعينةوا�ستخدام �أي من الطريقة الفردية �أو الكلية عند التدريب .
 على املعلم معرفة كيفية بناء وتطبيق مناهج هذه الفئات وخا�صة مناهج املهاراتاحلركية .
 التعليم والتدريب اخلا�ص  :من املعروف �أن كثري من ذوي الإعاقة احلركيةوبخا�صة امل�صابني ب�شلل الأطفال  ،وبع�ض فئات ال�شلل الدماغي يتلقون تعليمهم باملدار�س
العادية ( الدمج الأكادميي ) وهذا لعدم ت�أثر قدراتهم العقلية وباعتبار �أن قدراتهم
العقلية يف امل�ستوى الطبيعي الذي ي�ؤهلهم للدرا�سة والتعليم باملدار�س العادية وداخل
ال�صف العادي .
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ولكن هناك بع�ض ال�صعوبات التي تعرت�ض تعليمهم -:
 عدم وجود م�ؤ�س�سات تعليمية يف حميط �سكن احلالة مما يعر�ضه لكثري من ال�صعوباتوامل�شقة يف االنتقال من قريته �أو مدينته البعيدة �إلى مدينة �أخرى �أو العا�صمة لتلقى
التدريب والتعليم .
 البيئة املدر�سية غري مهيئة ال�ستقبال حاالت الإعاقات احلركية  ،فبع�ض املدار�س اليتوفر بها دورات مياه خا�صة  ،و�صعوبة الو�صول �إلى ال�صف الدرا�سي �أوامللعب �أو
غرف امل�صادر � ،أو املعامل وغريها .
 عدم تنا�سب برامج الت�أهيل مع طبيعة �إعاقة احلالة حيث ال ميار�س بع�ض احلاالت�أن�شطة التدبري املنزيل �أو اخلياطة والرتيكو �أو التطريز و�أعمال الزخرفة لعدم
وجود و�سائل الأمن والأمان � ,أو لعدم تدريب املعلمني �أو اخلوف املبالغ فيه على
احلالة � ،أو عدم اال�ستعداد النف�سي للحالة للم�شاركة يف الن�شاط املهني �أو احلريف
الذي ميار�س داخل املدر�سة مما يفقده الكثري من املهارات وي�ؤثر �سلب ًا على حالته
النف�سية والتعليمية .
 عدم توفر املوا�صالت املنا�سبة لإعاقة احلالــة � ،أوعدم وجود �أي نوع من املوا�صالتبامل�ؤ�س�سة التعليمية.
 عدم توفر لوائح وقوانني وا�ضحة تو�ضح اجراءات ت�سجيل احلالة واخلدمات التييجب �أن تقدم له باملدر�سة  .وقلة اخلربة لدى بع�ض الكوادر العاملة باملدر�سة مما
ي�ضع �صعوبات على الأ�سرة واحلالة .
 رف�ض بع�ض املدراء �أو ا�صحاب املدار�س اخلا�صة الأهلية العادية ت�سجيل احلالةباملدر�سة ملا يحتاجه احلالة من خدمات متنوعة بعد عملية الت�سجيل  .كما يوجد
لدى بع�ض العاملني باملدار�س اجتاهات �سلبية نحو الطالب ذوي االعاقة وعادة ما
يرددون �أن مكانه لي�س هنا وعلى الأ�سر ت�سجيله يف مراكز الرتبية اخلا�صة رغم ما
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يتمتع به احلالة من قدرات عقلية طبيعية ت�ؤهلة للدرا�سة باملدر�سة العادية  ,وعادة
الينظرون الى قدراته ولكن �إلى اعاقته احلركية او احل�سية .
على املعالج النف�سي التعاون مع مدر�سة احلالة لتوفري البيئة املنا�سبة للتعليم
ويقدم التو�صيات الآتية -:

 عدم الت�سجيل باملدر�سة �إال بعد التدريب اجليد على املهارات اال�ستقاللية الذاتية.والتعرف على مرافق املدر�سة املختلفة .
 �إعداد تقارير نف�سية وعقلية عن احلالة كل �ستة ا�شهر تت�ضمن :ت�شخي�ص احلالة من الناحية العقلية وال�سلوكية والتعليمية  ،ويو�ضح احتياجاته
وقدراته ومواهبه وهواياته  .كما ي�شمل التقرير النف�سي عدد من التو�صيات
واالر�شادات اخلا�صة باملدر�سية يقوم بتنفيذها املعلم والإدارة املدر�سية .
 �إر�شاد �إدارة املدر�سة بطبيعة احلالة  ،كذلك الهيئة التعليمية والأخ�صائينيوامل�شرفني واملوجهني واملن�سقني باملدر�سة.
 متابعة امل�ستوى التعليمي للحالة باملدر�سة  ،وعدم االنتقال �إلى امل�ستوى الأعلى �إال بعد�إتقان امل�ستوى الأقل .
 �إدخال بع�ض التعديالت على الربنامج الدرا�سي التعليمي بالتعاون مع معلمي الطالبباملدر�سة .
 االعتماد على حتليل وتفريد التعليم  ،والتدريبات العالجية . �إعادة تنظيم البيئة املدر�سية مبا يتنا�سب مع �إعاقة احلالة بالتعاون مع ادارةاملدر�سة ,والق�سم الهند�سي بالوزارة املعنية .
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 الإعداد للجان اخلا�صة لالمتحانات التحريرية �أو ال�شفهية ح�سب طبيعة احلالة وعادةما ت�شمل اللجان اخلا�صة وجود مرافق يكتب عن احلالة امل�صاب اذا كانت اال�صابة
يف االطراف و حتول من كتابته  .باال�ضافة الى زيادة الزمن وقراءة اال�سئلة
تدريجي ًا وب�صوت وا�ضح  ,مع الت�شجيع واحلث على االجابة و يجب �أن يرت�سم على
وجة املرافق عالمات احلب والعطف والقبول  .ومن االقرتاحات البداية باال�سئلة
املبا�شرة قليلة الكتابة ثم االنتقال الى اال�سئلة االخرى بهدف بث الثقة يف نف�س
الطالب اثناء االمتحان .ومن املمكن ان يقوم املرافق باطالع الطالب على ما قام به
من اجابة مما يدخل ال�سعادة على نف�سه.
 -ار�شاد وتوجية اال�سرة والعمل من خالل فريق ي�ضم كل من :

املعالج النف�سي – املعلم باملدر�سة  -الإدارة املدر�سية – والأ�سرة خا�صة الوالدين.
 -امل�شكالت النف�سية لذوي ال�شلل الدماغي :

يتعر�ض احلالة لعدد من امل�شكالت وال�ضغوط النف�سية  Stressترجع �إلى الآتي:
 تغري �شكل اجل�سم ( الإعاقة احلركية ) ي�ؤدي عادة �إلى حالة من الهدوء وعدمالقدرة على الإتيان بالن�شاط املنا�سب  ,وعدم امل�شاركة يف املنا�سبات االجتماعية
والأن�شطة الريا�ضية و�صعوبات متنوعة مرتبطة بالتعليم والدرا�سة مما ي�صيب
الفرد بحالة من االكتئاب  Depressionوما يرتبط به من هبوط يف الن�شاط
الوظيفي .مما ي�شعره مبظاهر �سلوكية متنوعة كالعدوان Aggression
والإحلاح يف طلب م�شاعر احلب من املحيطني � ،أو ال�شعور بالرغبة يف الهروب
من املواقف االجتماعية .ومن امل�شكالت التي ت�صيب احلالة كذلك االنطواء
ب�سبب ال�شعور بالنق�ص وفقدان الثقة.
 ترتبط �صعوبات النطق والكالم لدى ذوي الإعاقة احلركية بالعديد من امل�شكالتالنف�سية كامليل �إلى العزلة  ،وعدم الرغبة يف امل�شاركة وامليل �إلى ال�صمت والبعد
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عن املواقف التي يوجد بها تبادل الآراء �أو الأحاديث  ،وبع�ضهم ي�صاب بال�صمت
االختياري �أو اخلر�س اله�ستريي هروب ًا من املواقف النف�سية ال�ضاغطة التي
يتعر�ض لها ب�سبب ما يعاينه من �صعوبات وم�شاكل كالمية  .ودور املعالج النف�سي
هنا يعتمد على التعرف على ما لدى احلالة من م�شكالت كالمية والتحويل �إلى
اجلهات املخت�صة وو�ضع بع�ض الربامج التى تنمي من قدراته الكالمية  .و
يو�ضح للأ�سرة دورها يف عملية الت�أهيل التخاطبي  ،واعداد التقارير والتو�صيات
للمدر�سة واملعلمني وغريهم .
 -تنمية مفهوم الــــــذات :

مفهوم الذات (  Self - Concept (S-Cيعني تقدير الفرد لقيمته ك�شخ�ص
ويحددة �إجنازات الفرد الفعلية  .ويظهر من خربات الفرد املرتبطة بالواقع واحتكاكه
به ويت�أثر ت�أثريا كبريا بالأحكام التي يتلقاها من الأ�شخا�ص ذوي الأهمية االنفعالية
يف حياته  -مثال  -الطفل ذو الذكاء املرتفع الذي يوبخه والداه ويحقرانه دائما قد
يتولد لديه مفهوم عن ذاته انه �شخ�ص غري كفء عاجز ًا عن حتقيق �إمكاناته  .ومن
هذا املنطلق مفهوم الذات ينمو لدى الطفل وفق ًا لنوع املعاملة والرتبية التي يتلقاها من
الوالدين و�أفراد الأ�سرة وحتى امل�ؤ�س�سة التعليمية وتبع ًا ملا يلقاه من الثواب والعقاب.
وت�شري العديد من الدرا�سات �أن الأطفال عندما ي�شعرون برف�ضهم وعدم تقبلهم
وعندما يتعر�ضون �إلى العزلة �أو احلرمان وي�سمعون االنتقادات الدائمة التي توجه
�إليهم .وعندما يكال لهم ال�سباب والإهانات وعبارات التحقري وعندما ميرون بخربات
مريرة ت�ؤدي �إلى تقييد حرياتهم وحرمانهم من فر�ص التعبري عن م�شاعرهم ف�أنهم
ي�شعرون يف هذه احلالة �أن العامل كله �ضدهم مما يجعلهم يفتقدون الرغبة يف �صحبة
الآخرين �أو االختالط بهم حتى لو كانوا من �أفراد �أ�سرتهم .
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ومن هذا املنطلق لتنمية الذات لدى احلالة نقرتح الفنيات الآتية -:
 توفري احلب والأمان والدفء للحالة  ,والوالدين . توفري ال�صحبة واالنتماء وتوفري عالقات �إن�سانية قائمة على احلب واالحرتاموالتقدير وهذا ال يتم �إال من خالل املقربني واملحيطني بالطفــل كالوالدين
والأخوة والأخوات والأهل .
 �أن ي�شعر امل�صاب انه م�صدر ال�سرور وفخر الوالدين . العمل على توفري و�سط بيئي ي�ساعد على تنمية قدرات احلالــة النف�سيــة واجل�سميةوالعقلية .
 �أن تت�صف عالقتنا بالطفل منذ ال�صغر بالدفء والود واحلماية وتوفري حاجاتــهحتى ي�شعر باالطمئنان  ,فالطفل مهما كانت �أعاقته �أو قدراته يحتاج �إلى ال�شعور
ب�أنه مبعث فخر و�سرور الوالدين وانتمائه �إليهم .
 منحه وقت للإن�صات واال�ستماع �إلى طموحاته و�آماله ورغباته  ،والإجابة علىت�سا�ؤالته مهما كانت غريبة �أو مزعجة والتحلي بال�صرب عند مناق�شته واعتباره
(حاله) يف حاجة �إلى الدعم وامل�ساعدة والعالج .
 على الأ�سرة �إبراز اجلوانب االيجابية امل�ضيئة يف �شخ�صية احلالة والعمل علىتنميتها وو�ضع اخلطط واحللول والربامج لعالج مظاهر ال�ضعف �أو الت�أخر
واال�ضطراب.
 -الوازع الديني - :

على املعالج النف�سي االهتمام بتوجية احلالة و�أ�سرته نحو اجلوانب الإميانية
وال�شرعية وهذا من خالل الإر�شاد بان اهلل هو ال�شايف املعافى من كل مر�ض �أو ا�صابة.
وهناك ما يعرف بالعالج الديني  Theo therapyوي�ستخدم املعتقدات الدينية يف
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عالج الأمرا�ض النف�سية واجل�سمية ويعتمد على �إميان املر�ضى  .كما ميكن �أن ينظم
جل�سة للحالة و�أ�سرته مع احد الفقهاء �أو امل�شايخ �أو رجال الدين للحديث عن كيفية
اخلروج من حالة الي�أ�س واالكتئاب والنكران والغ�ضب وال�شعور بالذنب وهي عوامل
ترتبط باحلالة و�أ�سرته عند اكت�شاف الإعاقة ومعرفة �أثارها  .كما ال نغفل دور الدعاء
والإكثار من ال�صالة و�سماع القران الكرمي وتالوته  ,فكلها عوامل ت�ساعد على التغلب
على الي�أ�س وتدفع احلالة لل�سعي نحو العالج والتدريب والت�أهيل والبعد عن احلزن
والأ�سى ورثاء النف�س  .ويجب البعد عن النظرة ال�سوداوية للأمور و�ضرب الأمثال
ب�أ�شخا�ص ا�ستطاعوا قهر الإعاقة و�أثارها والو�صول �إلى �أعلى الدرجات العلمية
والوظيفية على امل�ستويني العربي والعاملي .
ومن الأحاديث ال�شريفة التي ميكن �أن ت�سعد احلالة وتعينه :
 عن ابي �سعيد وابي هريرة ر�ضي اهلل عنهما عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال:(ما ي�صيب امل�سلم من ن�صب وال و�صب ,وال هم وال حزن  ,وال �أذى وال غم حتى
ال�شوكة ي�شاكها �إال كفر اهلل بها من خطاياه )متفق عليه  .والو�صب :املر�ض.
 قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( �إن عظم اجلزاء مع عظم البالء ,و�إن اهلل تعالى�إذا �أحب قوما ابتالهم  ,فمن ر�ضى فله الر�ضا  ,ومن �سخط فله ال�سخط) .رواه
الرتمزي.
 عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال  :قال الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم  (:ما يزالالبالء بامل�ؤمن وامل�ؤمنة يف نف�سه وولده وماله حتى يلقى اهلل تعالى وما عليه
خطيئة ) رواه الرتمذي.
 عن ابن م�سعود ر�ضي اهلل عنه قال  :دخلت على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وهويوعك  ,فقلت  :يا ر�سول اهلل � ,إنك توعك وعكاً �شديداً  ,قال � ( :أجل �إين �أوعك
كما يوعك رجالن منكم ) قلت  :ذلك �أن لك �أجرين  ,قال� ( :أجل ,ذلك كذلك ,
ما من م�سلم ي�صيبه �أذى � :شوكة فما فوقها �إال كفر اهلل بها �سيئاته  ,وحطت عنه
38

التأهيل النفسي لحاالت الشلل الدماغي

ذنوبه كما حتط ال�شجرة ورقها ) متفق عليه  .والوعك :احلمى .
 عن �أبي يحيى �صهيب بن �سنان ر�ضي اهلل عنه قال  :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليهو�سلم  (:عجباً لأمر امل�ؤمن �إن �أمره كله له خري  ,ولي�س ذلك لأحد �إال للم�ؤمن,
�إن �أ�صابته �سراء �شكر فكان له خرياً له  ,و�إن �أ�صابته �ضراء �صرب فكان خرياً له).
رواه م�سلم
 ما يقال �إذا �أح�س وجعا ً يف ج�سده :( �ضع يدك على الذي ت�أمل من ج�سدك وقل �سبع مرات � :أعوذ باهلل وقدرته من
�شر ما �أجد و�أحاذر ) م�سلم .
 كان الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �إذا �أتاه الأمر ي�سره قال :( احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات )
و�إذا �أتاه الأمر يكرهه قال :
( احلمد هلل على كل حال).
 عن النوا�س بن �سمعان ر�ضي اهلل عنه قال � :س�ألت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمعن الرب والإثم ؟ فقال(:الرب ح�سن اخللق  ,والإثم ما حاك يف �صدرك وكرهت
�أن يطلع عليه النا�س ) .رواه م�سلم .
 عن �أبن عبا�س ر�ضي اهلل عنه قال  :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم لأ�شج عبدالقي�س � (:إن فيك خ�صلتني يحبهما اهلل  :احللم والأناة )رواه م�سلم .
 وعن ابي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال ( لي�سال�شديد بال�صرعة � ,إمنا ال�شديد الذي ميلك نف�سه عند الغ�ضب)متفق عليه.
 -ويقول اهلل تعالى ( واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون �أخيه ).
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 التفكري يف امل�ستقبل -:كثريا ما يوجه ويردد احلاالت �أو الأ�سرة بع�ض الأ�سئلة للمعالج النف�سي خالل
جل�سات املقابلة والقيا�س �أو التقييم ومن هذة الأ�سئلة على �سبيل املثال :
هل �أبني ي�ستطيع التعلم والدرا�سة باملدر�سة العادية ؟ هل �سوف يدخل اجلامعة ؟
هل هو طفل طبيعي ؟ هل هو طفل خمتلف عن الأطفال الآخرين ؟ هل من يراه يقول
عنده انه مري�ض �أو معوق �أو لديه مر�ض ما ؟ هل ي�ستطيع العي�ش امل�ستقل ؟هل من
املمكن له الزواج وتكوين �أ�سرة ؟ .
وعلى املعالج �أن يكون �صادقا وحكيما وهادئا ومبت�سما عند �سماع ودرا�سة م�شكلة
احلالة وعليه �أن ير�سم خطة مبدئية للم�ستقبل القريب  ,والأ�سرة ت�شعر بالراحة النف�سية
واالطمئنان عندما تعرف من متخ�ص�ص ما هو املطلوب منها وما هي اخلطوات القادمة
و�أين �سوف تذهب للتدريب �أو العالج �أو الت�أهيل  ,وعلى املعالج �أن يو�ضح وي�شرح اجلهات
التي تقدم خدمات للحالة والتكاليف املادية واملكان  ,ومن ال�ضروري �أن تعرف احلالة
والأ�سرة �أن بداية امليل تبد�أ بخطوة وان الذهاب للمدر�سة العادية �أو اجلامعة �أو النادي
والعمل امل�ستقل كلها �آمال ن�ستطيع حتقيقها اذا متتعنا بال�صرب ونفذنا �إر�شادات وخطط
املعالج املتابع وعملنا على الت�أهيل ال�شامل املتكامل  .وعلى املعالج �أن يراعي التفا�صيل
ويب�سط املعلومات ويحدد دور كل من احلالة والأ�سرة والأخوة والأخوات واملعلمني
واالخ�صائني الآخرين وكل من يحيط باحلالة حتى اخلادم وال�سائق واجلريان .
 تكوين ال�صداقات - :على املعالج النف�سي تكوين �صداقات للحالة دخل املدر�سة وخارجها وبالنادي �أو
املركز ال�شبابي �أو املركز الت�أهيلي �أو التدريبي بهدف اكت�ساب احلالة ال�سلوك اجليد
املتزن وتعبريه عن م�شاعره  ,وممار�سة اللعب والأن�شطة اجلماعية واكت�ساب ال�سلوك
اجلمعي مما ي�ساعد على �شعوره بالراحة النف�سية  .ومن املفيد كذلك تكوين �صداقات
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بني احلالة و�أفراد �أ�سرته  ,وتكوين �صداقات بني �أ�سر خمتلفة لديهم حالة تعاين من
�إعاقة مماثلة ا�ستطاعت التغلب على ما يرتبط بالإعاقة من �صعوبات وم�شاكل وحققت
طموحات و�إجنازات مما يدفع احلالة �إلى ال�سعي ملوا�صلة التدريب والكفاح والت�أهيل .
 امل�شاعر الإيجابية -:تكوين اجتاهات �إيجابية بني احلالة ومدر�سته و�صفه الدرا�سي وال�سادة املعلمني
والأخ�صائيني باملدر�سة والهيئة الإدارية ويتوا�صل معهم من حني لآخر ويقدم لهم ال�شكر
والتقدير لرعايتهم وخدماتهم  ,ويعرب لهم عن م�شاكله �آماله ويطلب العون والن�صيحة
بعيدا عن التوتر وامل�شاعر ال�سلبية واختيار الكلمات الطيبة احل�سنة املعربة عن االلتزام
بالأدب ,وهذا يتم بالتعاون مع املعالج النف�سي املتابع للحالة والأ�سرة واملحيطني باحلالة
من املعلمني واملدربني وغريهم .
وي�ستطيع �أي من الوالدين �إ�ضافة �أو ابتكار العديد من الأ�ساليب والفنيات التي تدعم
الأبن نف�سي ًا و�سلوكي ًا وتبث الثقة يف نف�سه وتدفعه �إلى الأمام ويحقق كل الأمنيات.
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قائمة بامل�صطلحات الواردة بالكتاب
( الت�أهيل النف�سي حلاالت ال�شلل الدماغي)
Aggression

العدوان

اجلمعية الأمريكية لعلم النف�س ِ American Association Psychological

Care Skills

مهارات العناية بالذات

Self

ال�شلل املخ ـ ـ ـ ــي

Cerebral Paralysis

ال�شلل الدماغي
�شلل املخ

( Cerebral Palsy (C. P
Cerebral Palsy or Paralysis

الت�أهيل ال�شامل

Comprehensive Rehabilitation

اله�ستريية التحولية
املهارات احلياتية اليومية
االكتئاب
ال�شلل الن�صفي العر�ضي
�شلل ن�صفي مزدوج
نوبات ال�صــرع
الت�أهيل الأ�سري
املهارات احلركية الدقيقــة
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Conversion hysteria
Daily Living Skills
Depression
Diplegia
Double Hemiplegia
Epileptic Seizures
Family Rehabilitation
Fine Motor Skills

General Motor Skills

املهارات احلركية العامة

Group Therapy

العالج اجلماعي

Hysterical Paralysis

ال�شلل اله�ستريي

Hemiplegia
Individual Therapy

ال�شلل الن�صفي الطويل
الع ـ ـ ــالج الفــردي
الربنامج الرتبوي الفردي

Individualized Education Program (IEP)
Learning disabilities

�صعوبات التعلم

Littlem’s Disease

مر�ض لتل

Mental Health

ال�صحة النف�سية

Mental Retardation
Motor disability
Paralysis
Paraplegia
poliomyelitis
Physical Therapy
psychologist
Psychological Rehabilitation
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الإعاقة العقلية
االعاقة احلركية
ال�شلل
�شلل الأطراف ال�سفلى
�شلل الأطفال
العالج الطبيعي
الأخ�صائي النف�سي
الت�أهيل النف�سي

Psychology Rehabilitation

علم النف�س الت�أهيلي

qaraplegia

ال�شلل الرباعي

quadriplegia

�شلل الأطراف

Rehabilitation

الت�أهيل

Medical Rehabilitation

الت�أهيل الطبي

Self - Concept (S-C (

مفهوم الذات

Social

Rehabilitation

Social Situation

الت�أهيل االجتماعي
املوقف االجتماعي

Theo therapy

العالج الديني

Triplegia

ال�شلل الثالثي

Vocational Rehabilitation

الت�أهيل املهني
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